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Προγραμματισμένοι  αγώνες  και εκδηλώσεις: 2η Κυρ.06.12   Τιμητική   εκδήλωση   
του   Μ.  Αλεξάνδρου  10 χιλ. στο Ωραιόκαστρο –Ελλήνων Ναός,  20.07.201,  
Θερμοπύλεια με αγώνα 10 χιλ. στο Ναό των Ελλήνων στο Ωραιόκαστρο.11ος ς  
Μαραθώνιος  Πέλλα Θεσ/κη-Ωραιόκαστρ στις 30.09.12,     4η Κυρ. 03. 56ος 
 Αριστοτέλειος  Μαραθώνιος  Μακεδονίας – Δράμα. 
 

Π ρ ο κ η ρ υ ξ η 
του 11ου Μαραθωνίου και του 11ου λαϊκού δρόμου του Δήμου Ωραιοκάστρου  προς 
τιμή του Αλεξάνδρου και όλων των Μακεδόνων. 
ο οποίος διεξάγεται στις  30. Σεπτεμβρίου 2012 
υπό την αιγίδα του Δήμου  Ωραιοκάστρου και της ΕΟΣΛΜΑ-Υ 
στα βήματα των Μακεδόνων με την αυθεντική απόσταση των 38 χιλιομέτρων όπως 
και ο λαϊκός των 10 χιλιομέτρων  προς τιμή του Αλεξάνδρου, των Μακεδόνων, προς 
τιμή της μάχης  των Θερμοπυλών, της μάχης των Γαυγαμήλων και της μάχης  της 
Πύδνας. 
Η ακριβής απόστασης του λαϊκού είναι 9.200. Η ίδια διαδρομή είναι  και για την 
ποδηλατοδρομία  και για το βάδην. Θα υπάρχει επίσης δρόμος παίδων από 8 – 12  
1000 μέτρα και από 12 μέχρι 16  2000 μέτρα. 
Η αφετηρία για όλα τα αγωνίσματα είναι το Κολυμβητήριο του Ωραιοκάστρου και ο 
τερματισμός ο πεζόδρομος του Ωραιοκάστρου επί της  Δημοκρατίας. 

Βραβεύσεις: 
Για τον Μαραθώνιο: 1ος και 1η γενικής  κατάταξης με κύπελλο και χρυσό μετάλλιο 
και εν συνεχεία ο 1ος από κάθε κατηγορία επίσης με κύπελλο και χρυσό μετάλλιο, με 
πρώτη κατηγορία 18-34 και εν συνεχεία ανά 5 χρόνια μέχρι τα 70 και από τα 70 και 
άνω ανά 3 χρόνια. 
Στον λαϊκό κατηγορίες από 18-34 και εν συνεχεία ανά 5 χρόνια όπου οι πρώτοι 
νικητές κάθε κατηγορίας βραβεύονται επίσης με κύπελλο και χρυσό μετάλλιο. 
Στο βάδην και στα ποδήλατα θα υπάρχουν 2 κατηγορίες από 18 – 40 και μία  40+. 
Όλοι οι συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο θα βραβευτούν με ένα  μοναδικό χρυσό 
μετάλλιο 7 εκ. με την προτομή του Φιλίππου και ένα μοναδικό δίπλωμα όπως και με 
ένα γεύμα μετά τις απονομές. 
Οι συμμετέχοντες στον λαϊκό θα βραβευτούν με το ίδιο μετάλλιο αλλά θα είναι 
αργυρό και όχι χρυσό καθώς επίσης με το ίδιο δίπλωμα που θα γράφει «λαϊκός» και 
με ένα γεύμα μετά τις απονομές. 
Οι συμμετέχοντες στο βάδην και στην ποδηλασία θα βραβευτούν επίσης με το ίδιο 
μετάλλιο αλλά θα είναι χάλκινο και με ένα μοναδικό δίπλωμα για το αγώνισμά τους. 
Οι συμμετέχοντες στις αποστάσεις του ενός και δύο χιλιομέτρων θα βραβευτούν με 
ένα διαφορετικό μετάλλιο και ένα δίπλωμα. Ο πρώτος και η πρώτη από κάθε 
αγώνισμα θα βραβευτούν με κύπελλο. 

Προσοχή: 
Εάν μέχρι τις  20.Σεπτεμβρίου υπάρχει κατηγορία στην οποία δεν δηλώθηκε 
κανένας, τότε αυτή η κατηγορία θα θεωρηθεί ανύπαρκτος και δεν θα έχει βράβευση. 
Ασφαλώς μπορούν να  συμμετάσχουν και αυτοί που θα έρθουν στην αφετηρία χωρίς 
να είναι δηλωμένοι. Όμως δεν θα  περιμένουν τίποτε απ όσα δικαιούνται οι  
εμπρόθεσμα εγγεγραμμένοι μέχρι την 20ην Σεπτ. 2012. 



Δηλώσεις: Στα γνωστά τηλέφωνα 02310-698654 ή στο τηλ και φαξ  2310-

697964 το και στο  6946695935) ή στα αρμόδια γραφεία του Δήμου 

Ωραιοκάστρου στο τηλέφωνο  2310-690753 κύριο Γιάτση ή στο  2310-
696347 κύριο Αβραμίδη ή  στο email. aristotelianmarathon@live.com ή 
ταχυδρομικώς (Σύλλογος Μαραθωνίων Μακεδονίας, Τ.Θ.35,  57013  Ωραιόκαστρο) ή 
Δήμος Ωραιοκάστρου, κύριο Γιάτση ή Παπακώστα, 57013 Ωραιόκαστρο 

Κόψτε το χαρτί από τη γραμμή και κρατείστε  το πάνω μέρος μαζί με την όπισθεν 
σελίδα  για να έχετε το πρόγραμμα και στείλτε το κάτω  που είναι η αίτηση 
συμμετοχής σας. 

Πρόγραμμα της εκδήλωσης: 
29.09.Σάββατο  από 10.00  έως 18.00  παράδοση  φακέλου συμμετοχής, στο 
Κολυμβητήριο του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
29.08.2012  PASTA PARTI  για τούς  συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο και  ο τόπος 
κατοικίας τους απέχει από το Ωραιόκαστρο πάνω από 150 χιλιόμετρα. 
30.09.2012  07.30 μέχρι 08.30 παράδοση φακέλων  των συμμετεχόντων που θα 
φθάσουν το πρωί στην Αφετηρία και δεν έλαβαν τον φάκελο το Σάββατο. 
30.09.2012    08.35 ενημέρωση-προετοιμασία των συμμετεχόντων 
30.09.2012    08.45  Χαιρετισμός του Δημάρχου και των λοιπών κοινωνικών 
Παραγόντων που θα παρευρίσκονται στην εκδήλωσή μας. 
30.09.2012      08.55  Όρκος των συμμετεχόντων και τελευταία ενημέρωση. 
30.09.2013      09.00  Εκκίνηση όλων των αγωνισμάτων 
30.09.2014      09.30  Έναρξη τερματισμών 
30.09.2015      13.50  Χαιρετισμοί -έναρξη  απονομών 
30.09.2016      15,00  Αποχαιρετιστήριο γεύμα και τέλος της εκδήλωσης. 
Υπεύθυνοι για την οργάνωση: Για τον Δήμο Ωραιοκάστρου Δημήτριος Γιάτσης, 
Παπακώστας   Χαρ., Τσαμεσίδης Αντώνιος και για τον Φορέα Αριστοτέλης 
Κακογεωργίου 
 
 

Κόψτε εδώ ============================================ 
και στείλετε μόνο την αίτηση όχι την προκήρυξη και το πρόγραμμα. (κόψτε εδώ) 
Αίτηση συμμετοχής 
Στο αγώνισμα( Μαραθώνιο – Λαϊκό – Βάδην – Ποδηλατοδρομία) 
(Βάλτε σε κύκλο το αγώνισμα που θα επιλέξετε) 
Όνομα/Επώνυμο : ...................................................................................................... 
Όνομα πατρός .......................................ημερομηνία γεννήσεως ................ 
Οδός.............................................ΤΚ................Πόλη...........................Τηλέφωνο-Φάξ 
Email............................................................................. 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι υγιής, δεν έχω κανένα πρόβλημα υγείας και συμμετέχω 
με απόλυτα δική μου ευθύνη. 
Ημερομηνία εγγραφής ............................   Υπογραφή................................. 

 


